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Høring av forslag til ny forskrift om opptak og bruk av informasjon 
om bestemte angitte bunnforhold 
Det vises til høring på forslag til forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemte angitte 
bunnforhold og forslag til forskrift om endring av forskrift om anvendelse av lov om bestemte 
angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold på Svalbard og Jan Mayen. 
 
Høringsuttalelsen som her avgis, gis av Oslo Havn KF på vegne av Oslo kommune.  
 
Tilgang på god og nøyaktig informasjon om bunnforhold er nødvendig for å kunne drive effektiv, 
veldreven og sikker havnevirksomhet. Det er derfor positivt at informasjon om bunnforhold i stor 
grad forenkles. Oslo Havn KF er følgelig positiv til forskriftens innhold.  
 
Det er likevel viktig at sammenstilt data og den totale mengden informasjon som ligger åpent for 
allmennheten, vurderes mot sikkerhetsloven og behov for eventuell gradering.  
 
Oslo Havn KF er svært positiv til at det fra myndighetenes side opprettes en «single window» ved 
Kartverket for å behandle alle søknader, slik at man kun skal behøve å forholde seg til en 
offentlig aktør.  
 
Oslo Havn KF bruker blant annet droner i arbeid med oppsyn og rydding av søppel etc. På sjøen 
plukker Oslo Havn KF årlig over 30 tonn søppel og drivgods. Forskriftens virkeområde og innhold 
anses ikke å ha betydning for dette arbeidet. Oslo Havn KF ønsker likevel å presisere viktigheten 
av at slikt arbeid, uavhengig teknologi, kan fortsette også i fremtiden.  
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